
Zresztą nie tylko na drogach.
Dziki wchodzą na posesje, niszczą
trawniki i grządki. Po części winni
są temu sami ludzie, którzy wy-

rzucają śmieci – w tym także
resztki jedzenia – gdzie popadnie,
a zwierzęta traktują je jako wy-
godny bufet. W rezultacie prze-
stają się bać ludzi, a konsekwen-
cje mogą być różne. – Dziki

wchodzą na osiedle jak do siebie,
w biały dzień. A my się boimy
o dzieci, siebie i nasze zwierzęta
– pisze czytelnik, przysyłając nam
poniższe zdjęcia. – Do tego są za-
grożeniem na drogach – na Trak-
cie Lubelskim przy Pokrzywowej
córka uderzyła w dzika a potem
w inny samochód, kilkanaście dni
później przed osiedlem na Zwo-
leńskiej leżała potrącona przez
samochód sarna a dziś dzik.

Tabliczki ostrzegawcze, ale
po co?

Trakt Lubelski i Zwoleńska to
nie jedyne miejsca, gdzie można
natknąć się na mieszkańców lasu.
Coraz częściej dziki spotykane są
też przy Kadetów, i w obszarze
Kanału Nowe Ujście. Mieszkańcy
zastanawiają się nad ustawieniem
tabliczek ostrzegawczych, że

na drodze może się pojawić dzi-
kie zwierzę. Choć nic nie zastąpi
ostrożności i ograniczonego za-
ufania, to faktycznie być może bę-
dzie lepiej, jeśli kierowca będzie
ostrzeżony, co może nagle wybiec
mu na jezdnię.

– Znaki ostrzegające przed dzi-
ką zwierzyną montujemy zawsze
na wniosek nadleśnictwa – mówi
Karolina Gałecka, rzecznik Zarzą-
du Dróg Miejskich. – Współpracu-
jemy z nimi od wielu lat. Jeżeli
zwrócą się do nas z problemem,
na pewno przygotujemy projekt
i ustawimy znaki ostrzegawcze.
Jednak to, że komuś raz wpadł
dzik pod samochód, nie oznacza,
że należy już ustawić znak ostrze-
gawczy. Sprawdzamy, czy rzeczy-
wiście jest to szlak wędrówek dzi-
ków czy innych zwierząt i jest za-
sadne ustawienie takiego znaku.

Niemal setka odłowionych
zwierząt

Wawer formalnie podlega pod
Nadleśnictwo Celestynów. Na ile
poważnym problemem są dziki
na terenie dzielnicy? – Oprócz la-
sów podlegających nam, są też te-
reny zarządzane przez Lasy Miej-
skie – mówi nadleśniczy Artur Da-
widziuk. – Mogę jednak stwier-
dzić, że populacja dzików w Waw-
rze jest spora, a w mieście zagro-
żeniem jest każde dzikie zwierzę:
nie tylko z powodu tego, że coś
zniszczy czy zaatakuje człowieka,
ale też choćby dlatego, że może
wpaść pod samochód. Z tego, co
wiem, w całej Warszawie w tym ro-
ku odłowiono ponad 400 dzików.
Są to głównie dziki „śmietniko-
we”, czyli takie, które dożywiają
się tym, co zostawi człowiek – albo
nieumyślnie, albo świadomie je
dokarmiając. To także powoduje
zagrożenie, bo zwierzęta leśne
przenoszą też różne choroby, któ-
rymi przez taki kontakt może za-
razić się człowiek. Jeśli Lasy Miej-
skie uznają, że tablice ostrzegaw-
cze są potrzebne – pomożemy
w ustaleniu, gdzie powinny stanąć.

Lasy Miejskie potwierdzają, że
w Wawrze problem jest duży, nie
planują jednak ustawienia żad-
nych ostrzegawczych tablic.
Na ponad 442 dziki odłowione
w całym mieście, aż 99 schwytano
właśnie tutaj i wywieziono tak da-
leko, że nie powinny wrócić. Poza
odłowniami prowadzone są też
odstrzały. Do końca kwietnia od-

strzelono 80 dzików w dzielnicach
na obrzeżach miasta.

Warto też wiedzieć, że w przy-
padku zderzenia z dzikiem można
spróbować wystąpić o odszkodo-
wanie do zarządcy drogi.

– Każdy mieszkaniec/kierowca
może wystąpić z wnioskiem o od-
szkodowanie – trzy lata od dnia
zdarzenia. Sprawdzamy wówczas,
czy na naszej drodze, z naszej wi-
ny doszło do zdarzenia – mówi
Karolina Gałecka z ZDM. Co
oznacza „wina zarządcy drogi”?
To właśnie głównie brak znaku
ostrzegającego w miejscu, gdzie
powinien on zostać postawiony.
– Nasza wina jest wtedy, kiedy nie
dopełnimy obowiązków. Nie za-
montujemy znaku ostrzegawcze-
go pomimo wniosku nadleśnictwa
– mówi Gałecka.

Od stycznia tego roku Zarząd
Dróg Miejskich zarejestrował 15
przypadków zgłoszeń o szkodach
komunikacyjnych powstałych
na skutek zderzenia pojazdu
z dziką zwierzyną.

(wt, as)

Uwaga, dzik na drodze! Coraz więcej wypadków
� Dziki spowszedniały w Warszawie i okolicach, ale razem z ich przyrostem zwiększyła się liczba niebezpiecznych
sytuacji na drogach z ich udziałem.
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Na ponad
442 dziki odłowione
w całym mieście, aż 99
schwytano właśnie
w Wawrze i wywieziono
tak daleko, że nie powinny
wrócić. Poza odłowniami
prowadzone są też
odstrzały.



W wyniku przedłużenia do We-
sołej alei Dzieci Polskich (prze-
chodzącej dalej w Żegańską) stała
się ona jedną z głównych arterii
komunikacyjnych dzielnicy.
Wzmożony ruch na tej drodze po-
woduje, że coraz trudniej przejść
na druga stronę jezdni.

– Jednym z najbardziej niebez-
piecznych miejsc w tej części
Wawra jest skrzyżowane z ulicą
Bursztynową. To droga, którą
do szpitala podjeżdżają karetki,
mieszkańcy spieszą w odwiedziny
do chorych. Dodatkowo
przy ul. Bursztynowej położony
jest kościół, zaś w pobliżu przy-
stanki komunikacji miejskiej. To
wszystko powoduje, że wiele osób
przekracza Aleję Dzieci Polskich
właśnie na tej wysokości. To nie
wszystko. Całą sytuację pogarsza
to, że przejście położone jest nie-
jako na łuku Alei i często piesi
dopiero w ostatniej chwili widzą
nadjeżdżające pojazdy, a te z ko-
lei mają mało czasu na zauważe-
nie przechodzących ludzi. Światła
wydają się koniecznością – ocenia
radny Marcin Kurpios.

Decyzyjność urzędniczków
przyspieszył dopiero ostatni wy-

padek. Rozpędzona toyota nie za-
trzymała się przed przejściem dla
pieszych i potrąciła przechodzącą
po nim dziewczynkę. Dziecko
z obrażeniami głowy i barku trafi-
ło do szpitala. Kierowca odpowie
za nieustąpienie pierwszeństwa.

W ubiegłym roku na całej Że-
gańskiej doszło do 17 kolizji. Ten
rok przyniósł ich już osiem.

– Widzimy potrzebę wybudo-
wania sygnalizacji na tym skrzyżo-
waniu. 5 maja wybraliśmy wyko-
nawcę. Na wykonanie projektu
będzie miał pół roku od podpisa-
nia umowy. Budowę planujemy
w przyszłym roku – zapowiada
Karolina Gałecka z Zarządu
Dróg Miejskich.

AS

Na Żegańskiej staną światła
� Czy musiało dojść do tego wypadku? Dopiero kiedy
na pasach u zbiegu Żegańskiej i Bursztynowej zostało
potrącone dziecko, zdecydowano o konieczności
montażu świateł na tym niebezpiecznym skrzyżowaniu.

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7202

Około piętnastej, na wysokości
salonu samochodowego, doszło
do zderzenia trzech aut: białego
saaba, który uderzył w srebrnego
peugeota – a ten z kolei w zieloną
skodę. I tu zaczyna się problem,
bo kierowca saaba wysiadł, zabrał
tablicę rejestracyjną, która odpa-
dła z samochodu i odjechał. Tyle,
że w samochodzie siedziała cię-
żarna kobieta, która odniosła ob-
rażenia.

Trwają poszukiwania sprawcy
wypadku – mówi komisarz Joan-
na Węgrzyniak, rzecznik policji
w Wawrze. – Mamy nagrania
z monitoringu, które obecnie

analizujemy. Nie wiemy, czy bę-
dzie odpowiadał za spowodowa-
nie kolizji czy wypadku – będzie-
my mogli to określić dopiero
po przesłuchaniu poszkodowanej,
to jednak będzie mogło nastąpić
dopiero w drugiej połowie maja.
Wtedy będziemy wiedzieć, jakich
obrażeń doznała i na tej podsta-
wie stwierdzić, czy była to tylko
kolizja czy jednak wypadek.

Tak czy owak – za naszym po-
średnictwem poszkodowana pro-
si, aby zgłaszali się świadkowie
całej sytuacji: może komuś udało
się nagrać zdarzenie samochodo-
wą kamerą? Może zapamiętał nu-
mery białego saaba? Każda infor-
macja jest ważna – można się
zgłaszać do komisariatu
na Mrówczej.

(red)

Po wypadku na Płowieckiej
� 29 kwietnia na Płowieckiej doszło do kolizji trzech samochodów. Ucierpiała w niej
ciężarna kobieta, sprawca uciekł.

Z tak dużymi odszkodowania-
mi mamy najczęściej do czynie-
nia wtedy, gdy nad działką prze-
biega linia wysokiego napięcia.
Jest to szczególnie duża uciążli-
wość, która uniemożliwia nor-
malne korzystanie ze swojej wła-
sności, dlatego i rekompensata

finansowa jest odpowiednio wy-
soka. Nawet jeśli w Twoim przy-
padku nie będzie to milion, a kil-
kaset czy choćby kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych, nie warto rezygno-
wać z czegoś, co zgodnie z pra-
wem zakład energetyczny powi-
nien zapłacić.

Wszystkie osoby zainteresowa-
ne tym tematem zapraszamy
na profesjonalną konsultację
z adwokatem lub radcą praw-
nym. Wstępna analiza dokumen-
tacji a także oszacowanie poten-
cjalnej wysokości roszczeń, prze-
prowadzana jest za symboliczną
opłatą 99 zł. Następnie, mając
już pełną wiedzę na podstawie
uzyskanych informacji, Klient sa-
modzielnie i bez żadnych zobo-
wiązań podejmuje decyzję co
do ewentualnych dalszych kro-
ków prawnych.

Zadzwoń i umów się
na bezpłatne spotkanie:
tel. 511–525–050.

Kancelaria Lex Nawigator,
Warszawa,

ul. Górczewska 200 lok. 1,
www.lexnawigator.pl.

Nad Twoją działką biegnie linia wysokiego napięcia?

Masz szansę zostać milionerem!
To nie przesada. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, nad którą przebiega
linia energetyczna, możesz liczyć na odszkodowanie. Po ostatnich artykułach
w gazetach lokalnych „Echo” i „Informator” dotyczących służebności przesyłu,
do Kancelarii Lex Nawigator trafiły osoby, których roszczenia wynoszą nawet
ponad milion złotych. Działania na rzecz tych Klientów już się rozpoczęły.
Dotychczasowe doświadczenia naszych prawników wskazują, że kwoty te, mimo że
mogą wydawać się astronomiczne, przy odpowiednio poprowadzonej sprawie
sądowej są jak najbardziej możliwe do uzyskania.
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Już niedługo centrum Międzylesia
przestanie przypominać gigantyczny
plac budowy. 170-metrowy odcinek
Żegańskiej między Pożaryskiego
a Dworcową jest gotowy, a jego
otwarcie planowane jest na ten mie-
siąc. Robotnicy zakończyli już także

prace na południowej jezdni między
Dworcową a Pożaryskiego i przeszli
na jezdnię północną. Trwają prace
nad budową przejść podziemnych
obok ratusza i pod linią kolejową
oraz usuwanie ziemi z gotowej już
konstrukcji tunelu.

– Prace przebiegają zgodnie
z harmonogramem i zakończą się
we wrześniu – mówi Małgorzata
Gajewska, rzeczniczka Zarządu
Miejskich Inwestycji Drogowych.
– Otwarcie w listopadzie.

(dg)

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 3

Projekt, zorganizowany przez
Fundację Rozwoju Osobistego
i Społecznego I Ja, obejmuje pięć
wykładów i tyle samo zajęć warsz-
tatowych, podczas których będzie
możliwość poznania siebie
od strony emocjonalnej (inteli-
gencja emocjonalna, komunika-
cja, przeciwdziałanie stresowi),
ale i praktycznej, bo spotkania za-
kładają kobiecą integrację, stoso-
wanie praktyczne nabytych
na warsztatach umiejętności oraz
poznawanie sposobów tworzenia
inicjatyw lokalnych.

Dwa pierwsze spotkania są
ogólnodostępne: 2 czerwca
o 17.30 spotkanie z Iloną Feli-
cjańską, 11 czerwca, między 11.00
a 15.30 spotkanie integracyjne
połączone z wymianą i wyprzeda-
żą ubrań „Pogaduchy i ciuchy”.
Oba wydarzenia będą miały miej-
sce w Wawerskim Centrum Kul-
tury przy Żegańskiej 1A.

Na kolejne – bezpłatne – wy-
kłady i spotkania obowiązują za-
pisy: fundacjaija@gmail.comlub
tel 606 924 959.

(red)

Mieszkanki Wawra,
poznajcie się!
� Od czerwca do listopada trwać będzie cykl spotkań
dla kobiet pod nazwą „Kobiety wspólnie – poznajmy się
w Wawrze”.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i zakończą się we wrześniu

W Międzylesiu już widać tunel
� W tym miesiącu zostanie ponownie otwarty przebudowany podczas budowy tunelu
fragment Żegańskiej. Na sam tunel poczekamy jeszcze kilka miesięcy.

źródło:m
ateriały

organizatora
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Terenowa gra miejska „Gdzie
jest Ula?” jest inicjatywą miesz-
kańców Anina, którzy spotykają
się raz w miesiącu w ramach spo-
tkań sąsiedzkich w WCK Filia
Anin. Na jednym ze spotkań pa-
dła propozycja zorganizowania

historycznej gry miejskiej, osa-
dzonej w realiach drugiej połowy
lat 70. XX wieku. Takie wydarze-
nie pozwoli na przekazanie wie-
dzy na temat realiów życia w póź-
nym PRL-u, a przy okazji zwróci
uwagę na wyjątkowe elementy

i historie związane z kulturą
i przyrodą Anina.

Samo tworzenie nieoznakowa-
nego szlaku, którym można wę-
drować kierując się informacjami
zawartymi w wierszowanych
wskazówkach, jest dla większości

czymś nowym i bardzo ekscytują-
cym. W realizację tego przedsię-
wzięcia zaangażowali się przed-
stawiciele organizacji pozarządo-
wych oraz wielu mieszkańców
Anina. Zbiórka uczestników gry
odbędzie się 18 czerwca o godzi-
nie 10.00 przed budynkiem LO
przy Alpejskiej.

Na czym polega zabawa?
Do kolejnych punktów uczest-

nicy będą docierać kierując się
wskazówkami w formie zagadek
pisanych wierszem.

Każdy uczestnik dostanie swoją
kartę do gry. Trasa będzie prowa-
dziła przez miejsca historycznie
i kulturowo ważne dla mieszkańców
Anina. Na koniec gracze rozwiążą
krzyżówkę, która będzie jednocze-
śnie sprawdzianem ich wiedzy o re-
aliach PRL-u. Końcowym przystan-
kiem będzie siedziba Wawerskiego
Centrum Kultury Filia Anin. W bu-
dynku zobaczymy dioramę w posta-
ci komisariatu Milicji Obywatel-
skiej. Cała inscenizacja odbędzie się
na zasadzie interakcji z gośćmi i pu-
blicznością. Na koniec przygotowa-

no ognisko z pieczeniem kiełbasek,
śpiewem przy gitarze piosenek
z lat 70 oraz opowiadaniem o latach
„epoki gierkowskiej” przez zapro-
szonych mieszkańców Anina. Przez
cały ten czas, korzystając z tego, że

wewnątrz budynku znajduje się Ki-
no za Rogiem, będzie można obej-
rzeć serię Polskich Kronik Filmo-
wych z lat 70. Całość uświetnią wy-
stępy zespołów dziecięcych m.in.
Zespół Tikau Band z „Chaty z Po-
mysłami”, który wykonuje muzykę
na oryginalnych instrumentach et-
nicznych.

(wk)

Wyjątkowa gra miejska w Aninie. Powrót do lat 70.
� W Aninie w ramach gry miejskiej mieszkańcy zamienią się na jeden dzień w detektywów historii…

Trasa
będzie prowadziła przez
miejsca historycznie
i kulturowo ważne dla
mieszkańców Anina.
Na koniec gracze
rozwiążą krzyżówkę, która
będzie jednocześnie
sprawdzianem ich wiedzy
o realiach PRL-u.

Gra miejska przeniesie uczestników na jeden dzień w lata siedemdziesiąte. na zdjęciu sklep
i zakład fryzjerski przy ulicy Zambrowskiej
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Z tak dużymi odszkodowania-
mi mamy najczęściej do czynie-
nia wtedy, gdy nad działką prze-
biega linia wysokiego napięcia.
Jest to szczególnie duża uciążli-
wość, która uniemożliwia nor-
malne korzystanie ze swojej wła-
sności, dlatego i rekompensata

finansowa jest odpowiednio wy-
soka. Nawet jeśli w Twoim przy-
padku nie będzie to milion, a kil-
kaset czy choćby kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych, nie warto rezygno-
wać z czegoś, co zgodnie z pra-
wem zakład energetyczny powi-
nien zapłacić.

Wszystkie osoby zainteresowa-
ne tym tematem zapraszamy
na profesjonalną konsultację
z adwokatem lub radcą praw-
nym. Wstępna analiza dokumen-
tacji a także oszacowanie poten-
cjalnej wysokości roszczeń, prze-
prowadzana jest za symboliczną
opłatą 99 zł. Następnie, mając
już pełną wiedzę na podstawie
uzyskanych informacji, Klient sa-
modzielnie i bez żadnych zobo-
wiązań podejmuje decyzję co
do ewentualnych dalszych kro-
ków prawnych.

Zadzwoń i umów się
na bezpłatne spotkanie:
tel. 511–525–050.

Kancelaria Lex Nawigator,
Warszawa,

ul. Górczewska 200 lok. 1,
www.lexnawigator.pl.

Nad Twoją działką biegnie linia wysokiego napięcia?

Masz szansę zostać milionerem!
To nie przesada. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, nad którą przebiega
linia energetyczna, możesz liczyć na odszkodowanie. Po ostatnich artykułach
w gazetach lokalnych „Echo” i „Informator” dotyczących służebności przesyłu,
do Kancelarii Lex Nawigator trafiły osoby, których roszczenia wynoszą nawet
ponad milion złotych. Działania na rzecz tych Klientów już się rozpoczęły.
Dotychczasowe doświadczenia naszych prawników wskazują, że kwoty te, mimo że
mogą wydawać się astronomiczne, przy odpowiednio poprowadzonej sprawie
sądowej są jak najbardziej możliwe do uzyskania.



Właśnie udowodnił to kierow-
ca, który w środę 11 maja oko-
ło 9.30 na Wale Miedzeszyńskim
zauważył kacze pisklęta na jezdni.
Zatrzymał się i, aby ptaki nie
wpadły pod koła innych samocho-
dów, zabrał je do własnego, skąd
wezwał ekopatrol. Gdy strażnicy
przyjechali na miejsce, okazało
się, że w aucie są tylko dwie kacz-
ki. Co się stało z trzecią?

– Okazało się, że jedna ka-
czuszka ukryła się gdzieś w pojeź-
dzie. Kierowca, któremu bardzo

zależało na uratowaniu pisklaka,
zdecydował, że pojedzie do serwi-
su przy ul. Patriotów – powiedział
młodszy inspektor Michał Ry-
siewski z Patrolu Eko.

Mechanicy podeszli do sprawy
z całą powagą. Zdemontowali
w samochodzie środkową konsolę
i przez godzinę przetrząsali auto,
jednak kaczki nigdzie nie było.
Pół godziny później – po rozłoże-
niu deski rozdzielczej – ptaszę się
znalazło: wystraszone wlazło
w kanał wentylacyjny

– Jestem pełna podziwu dla za-
angażowania kierowcy i mechani-
ków, którzy brali udział w ratowa-
niu kaczątka. Cieszę się, że dzia-
łania zakończyły się sukcesem
– powiedziała strażniczka
Agnieszka Drajkowska, która
brała udział w poszukiwaniach
kaczuszki.

Kaczki trafiły do Ptasiego Azy-
lu w warszawskim ZOO.

TW Fulik
na podstawie informacji

straży miejskiej

Wielkie zamieszanie z powodu małych kaczek
� Są jeszcze ludzie, którym bardziej niż na czasie zależy na losie zwierząt. Zwłaszcza
jeśli są to trzy małe kaczęta…

Ten pochodzący z długowiecz-
nej rodziny o bogatych trady-
cjach i zdolnościach uzdrowi-
cielskich absolwent instytutów
paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z naj-
lepszych specjalistów w swojej
dziedzinie. Potrafi nie tylko pre-
cyzyjnie wskazać zaburzenia

energetyczne różnych organów,
ale też skutecznie je wyelimino-
wać przez naturalne wzmocnie-
nia sił obronnych i oczyszczanie
kanałów energetycznych organi-
zmu. Podczas półgodzinnego za-
biegu operuje swą energią du-
chową wpływając na całe spek-
trum chorób. Sprawdza się
przy chorobach wewnętrznych,
w tym nowotworach, kłopotach
ze stawami i zmianach reuma-
tycznych, leczy migreny, bóle
kręgosłupa, choroby kobiece
i męskie.

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo-
żliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pa-
cjenta miejscach.

Zapisy i informacje
30-31 maj, 1-4,6-10.06 czerwiec

w godz. od 9 do 19
pod numerami

tel.: 22 679–22–47, 605 324 865,
605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele
mitów i legend. Ile w nich prawdy? Można się przekonać
samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.
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Pływające po Wiśle promy
i statki wycieczkowe to jedna
z największych letnich atrakcji
Warszawy, umożliwiająca zorga-
nizowanie wyprawy rowerowej
w nawet odległe miejsca. Rowe-
rzyści i spacerowicze z Wawra
mają utrudnioną drogę zwłaszcza
do sąsiedniego Wilanowa. Dziel-
nic na razie nie łączy ani jeden
most, trzeba więc jechać przez
most Siekierkowski. Nowe promy
między Wawrem a Wilanowem
otworzą więc wiele możliwości:
będziemy mogli wybrać się
na urokliwą Kępę Zawadowską

i do pałacu w Wilanowie, nie nad-
kładając wielu kilometrów.

Prom będzie startować z plaży
przy Rychnowskiej i docierał
do Pomostu 511 przy Porcie Czer-
niakowskim albo na plażę Wila-
nów, znajdującą się przy Zaścian-
kowej. Zabierze dwanaście osób
wraz z rowerami za 5 zł od osoby.
Organizatorem przepraw jest
Fundacja Szerokie Wody, będzie
je współfinansować warszawski
samorząd.

Z promów będzie można korzy-
stać przez cały lipiec i sierpień.

(dg)

Będziemy mieć promy
� W lipcu startują dwie pieszo-rowerowe przeprawy,
które połączą Wawer z dwiema innymi dzielnicami.

Po Wiśle pływają już trzy promy, ale w najbliższych miesiącach
będzie ich jeszcze więcej, także w Wawrze

źródło:ZT
M



– Rodzaje winorośli, które zna-
my z etykiet, to podobno wierz-
chołek góry lodowej…

– Dokładnie. Można zliczyć kil-
kaset szczepów, z których produ-
kuje się wino. Odmian winorośli
właściwej, znanej pod nazwą Vitis
vinifera jest znacznie więcej,
obejmuje bowiem tysiące rzad-
kich gatunków.

– Które wybrać na początek?
– Mogę zaproponować kilka

czerwonych trunków dobrych
do rozpoczęcia swej podróży
po winnym świecie.

– Jakie to odmiany?
– Wybrałem takie, które mają

łatwe do zidentyfikowania smaki.
Na początek proponuję hiszpań-
ską garnachę – zrównoważone
wino, z aromatem jagód i wyczu-
walną, ale nie nachalną kwasowo-
ścią i niemal niezauważalnymi ta-
ninami. Idealne na pierwsze przy-
gody z winem.

– A później?
– Wybierzmy się smakowo

do Włoch – po primitivo.
– Dlaczego akurat ten szczep?

– Primitivo doskonale ukazuje,
jaki wpływ na smak ma poziom
alkoholu. Zazwyczaj wina produ-
kowane z tej odmiany, znane też
pod nazwą zinfandel, mimo nie
leżakowania w beczce ma pełny,
bogaty, lekko taninowy posmak.

– Czyli więcej procentów to
więcej ciała w winie?

– Według naszej percepcji
– tak. Kolejna pozycja to shiraz,
np. australijski. Odnajdziemy
w nim nuty ciemnej owocowości,
aromaty kawy, nasion kakaowca
i gorzkiej czekolady.

– Nie jest zbyt trudne dla po-
czątkujących?

– Faktycznie, jest to odważny
wybór, ale pokazuje jak na wino
wpływa zawartość cukru resztko-
wego: prawdziwa koncentracja
owocu i tekstury w ustach.

– Co jeszcze warto spróbować?
– Monastrell z południa Hisz-

panii. Odkryjemy rustykalny
smak wina: mniej owocowości, je-
dynie lekka jeżynowa nuta, a wię-
cej smoły, tytoniu, pieprzu i dy-
mu.

– Każde z wybranych przez Pa-
na win odkrywa inne cechy win.

– Jak najbardziej. Ostatnia wła-
ściwość win – przez jednych
uwielbiana, przez innych omijana
szerokim łukiem – to garbniki.
Aby wyrobić sobie własne zdanie
o taninach warto skosztować taki
trunek, który ukaże je w pełni, ale
jednocześnie nie przerazi począt-
kującego winnego podróżnika.

– Co zatem wybrać?
– Proponuję wino z odmiany

petite syrah bądź sangiovese, któ-
rych winogrona mają tendencję
do posiadania wyższej zawartości
naturalnych tanin.

– Ta suchość w ustach i na ję-
zyku po degustacji garbnikowego
wina jest oszałamiająca.

– To fakt. Jeśli ktoś lubi dorod-
ne taniny polecam również neb-
biolo.

– Garbnikowość wina może też
powstać przy leżakowaniu wina
w beczkach.

– Oczywiście. Odpowiednie
starzenie sprawia, że trunek na-
biera szorstkości i charakteru.

Ale w tej rozmowie skupiliśmy
się na odkrywaniu naturalnych
przymiotów wina.

– Świat win jest nieograniczo-
ny.

– Dlatego jest tak interesujący.

CZERWIEŃ DLA POCZĄTKUJĄCYCH
� Rozmowa z Markiem Adamiakiem, prowadzącym Winiarnię Anin przy ul. Marysińskiej 3

Kiedy po raz pierwszy próbujemy różnych win, szybko okazuje
się, że niektóre są trudne w odbiorze, zwłaszcza dla

początkujących. Z czasem nasze smaki ulegają przemianie,
dlatego nie warto uprzedzać się do odmian winogron, które

w pierwszej chwili nie przypadły nam do gustu

źródło:http://w
inekick.com

/blog
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NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjne, budowlane, okolice
Olsztyna tel. 600-025-600

Sprzedam działkę z linią brzegową
– inwestycyjna (hotel, pensjonat, inne),

okolice Olsztyna, ok. 1,9 ha.
Tel. 530-591-500

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem;
z problemem prawnym 796-796-596

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

NNAAGGRROOBBKKII  JJUUŻŻ  OODD  11990000  ZZŁŁ  RRAATTYY  TTEELL..
550000--229900--336600

DOM I OGRÓD
·DERATYZACJA, USUWANIE KARALUCHÓW,
PLUSKIEW, KUN, KRETÓW, GOŁĘBI,
KOMARÓW, PRANIE DYWANÓW 605-325-849

KOMPUTERY
·Obsługa Komputera, Internetu, Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

Strony internetowe – profesjonalnie
i niedrogo – PRIMODESIGN.PL

690-252-770

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

Elektryk 506-506-006

·KLIMATYZACJA-WENTYLACJA, oddymianie,
projektowanie instalacji, kompleksowe usługi
montażowe wraz z materiałami i urządzeniami,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – szybko,
solidnie, fachowe doradztwo, gwarancja,
referencje. Tel. 502-904-764

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Pożyczka do 25000 zł. Tel. 663-271-508
·Pożyczka na telewizor na EURO – 577-990-316
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Agentów ochrony, pełne ubezpieczenie, pensja
w gotówce, 506-158-658
·Firma zatrudni osoby przy sprzątaniu sklepu
odzieżowego w CH FERIO (przy stacji PKP
Międzylesie). Praca w godzinach porannych Tel.
799-015-320

WYPOCZYNEK
·Morze – Karwia willa Lila tel. 518-620-545

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antyki meble obrazy srebra platery brązy
książki pocztówki odznaki odznaczenia plakiety
ryngrafy orzełki szable bagnety bibeloty gotówka
tel. 601-336-063
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

OGŁOSZENIA
DROBNE

NADASZ 
BEZ WYCHODZENIA 

Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

2. Reklamę można dodać poprzez formularz na

www.dodaj-reklame.pl

3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Maciej Chodkowski
e-mail: mchodkowski@gazetaecho.pl,

tel. 502–280–720
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl, 
tel. 502–280–720, 22 614–58–03

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl

Na ostat nią za gad kę pan Kon -
rad Osuch od po wie dział w ten
spo sób: „Szko ła znaj du je się
w Fa le ni cy przy uli cy Po ezji.
W ro ku 1990 do jej dy rek tor ki pa -
ni Zo fii Ja ku bow skiej zgło si li się
przed sta wi cie le żoł nie rzy 13 Dy -
wi zji Pie cho ty Strzel ców Kre so -
wych – pan Jan Okrut ny, pan Wil -
helm Au ter hoff oraz miej sco wi
kom ba tan ci z pro po zy cją nada nia
szko le imie nia 13 DPSK. Dy rek -
cja wspól nie z na uczy cie la mi, ro -
dzi ca mi i ucznia mi pod ję ła de cy -
zję, aby szko ła przy ję ła imię tych,
któ rzy wsła wi li się w bi twie o Fa -
le ni cę. Ku ra to rium Oświa ty i wła -
dze lo kal ne wy ra zi ły zgo dę. 11
ma ja 1991 ro ku szko ła ofi cjal nie
przy ję ła imię 13 Dy wi zji Pie cho ty
Strzel ców Kre so wych”

Bar dzo dzię ku ję za od po wiedź.
W skle pie „Winiarnia Anin”
przy ul. Ma ry siń skiej 3 na pa na
Kon ra da cze ka na gro da.

War to do dać, że dy wi zja wy wo -
dzi ła się z Fran cji, gdzie w okre -
sie I Woj ny Świa to wej od dzia ła mi
Po la ków do wo dził gen. Jó zef Hal -
ler, a od ko lo ru mun du rów no -
szo nych przez żoł nie rzy na zwa no
ich Ar mią Błę kit ną. W la -
tach 1919–1920 Ar mia przy by ła
do kra ju i wzię ła udział w wal kach
z bol sze wi ka mi. W okre sie mię -
dzy wo jen nym sta cjo no wa ła
w Rów nem, na Wo ły niu; przy bra -
ła imię 13 Dy wi zji Pie cho ty
Strzel ców Kre so wych. 1 wrze -

śnia 1939 r. Dy wi zję skie ro wa no
do Ar mii Ob wo do wej „Pru sy”
pod do wódz twem gen. Dąb -Bier -
nac kie go. 14–16 wrze śnia 1939
r. 13 DPSK pro wa dzi ła wal ki
nad Wi słą i pod ję ła de cy zję mar -

szu na War sza wę. 19 wrze -
śnia 1939 r. sto czy ła bi twę
pod Fa le ni cą z od dzia ła mi nie -
miec ki mi.

Źró dło: in for ma cje ze stro ny in ter ne to wej Ze spo łu
Szkół nr 111 w War sza wie.

Ciekawy Wawer
� Wokół nas jest wiele miejsc, które mijamy i czasami zastanawiamy się, co to za miejsca
i jaką kryją tajemnicę. W „Informatorze Wawra” razem z czytelnikami chcemy odkrywać
te tajemnice, poznawać ciekawe miejsca.

Kolejna zagadka
Gdzie stoi ten pomnik?
Na gra dza ne bę dą naj cie kaw -

sze od po wie dzi lub też na gro da
zo sta nie roz lo so wa na wśród
osób, któ re na de ślą od po wie dzi
w cią gu ty go dnia.

Na gro dą jest vo ucher o war -
to ści 40 zł na za ku py w skle pie
„Wi niar nia Anin” przy ul. Ma -
ry siń skiej 3.

In for ma cje pro si my prze sy -
łać na ad res re dak cji lub pocz -
tą elek tro nicz ną na ad res: wlo -
dek za lew ski@gma il.com. Za -
pra szam rów nież na Sky pa
– kon takt: wlo dek.za lew ski

Wło dzi mierz Za lew ski

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych 
tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni

reklamowej 
w gazetach bezpłatnych oraz

portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl




